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Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz
świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE w Jarosławiu

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986).

ZATWIERDZAM SIWZ:

Jarosław, dnia 19.11.2018 r.

Miejsce publikacji:
1.
Biuletyn Zamówień Publicznych
2.
Strona internetowa:
3.
Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego: tablica ogłoszeń

DAG/PN/15/18

ZAMAWIAJĄCY
1. Zamawiającym jest Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław.
2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca
sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE
w Jarosławiu”
I.

II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia
oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej
do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu zgodnie z załączonym
wykazem zawierającym szczegółowy wykaz punktów poboru energii z grupami taryfowymi, mocą umowną,
oraz zużyciem za 2017 rok i 2018 do końca czerwca, na podstawie Umowy Sprzedaży, o której mowa
w art.5 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220)
oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej.
Ilości podane w wykazie punktów poboru są ilościami zużycia za okres od stycznia do lipca włącznie 2018
roku w celu określenia ilości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania
energii elektrycznej na 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia, bądź zwiększenia
zużycia zamawianej energii elektrycznej dostosowując jej potrzeby do realnego zużycia w trakcie trwania
umowy, co nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy Umowy.
Zamawiający przyłączony jest do sieci dystrybutora PGE Dystrybucja S.A. odział s siedzibą w Zamościu
przy ulicy Koźmiana 1.
Dostarczana energia musi spełnić parametry jakościowe dla częstotliwości, wartości napięcia, kształtu
napięcia, zawartości wyższych harmonicznych, zachowania wartości migotania – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05 2007r. w sprawie warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ( Dz.U. nr. 93, poz. 623 z późn. zm.)
Szacowana ilość energii do dostarczenia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi łącznie:
700 812 kWh.
Szczegółowy wykaz obiektów-punktów poboru wraz z wykazem grup taryfowych, mocy umownej oraz
szacunkowego zużycia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Do 31.12.2018 r. obowiązuje umowa na: kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca dostawę
energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów PWSTE w Jarosławiu
z : PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1,
22-400 Zamość.
Wykaz aktualnie zawartych umów zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
Kod CPV:
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65300000-6 przesył energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych
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IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
 uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
tj. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną Koncesję na obrót energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,
 zawartą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja
Oddział Zamość S.A. na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie
musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia
2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt
1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp może w pierwszej kolejności może
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia
umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.

6.
VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.
Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 6 do SIWZ).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 2 powyżej (wg Załącznika 5 oraz 6 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 powyżej
(wg Załącznika 5 i 6 do SIWZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów złoży zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
(informacja z otwarcia ofert), złoży Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SIWZ),
a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
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spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczenia, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2017.570 ).
12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia
ofert, następujących dokumentów:
 Aktualną kserokopię decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 Zawartą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. PGE Dystrybucja Oddział
Zamość S.A. na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 2.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający
udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej.
Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami,
w sprawie przetargu jest:

VIII.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
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Ewelina Krzyżanowska tel. 16 624 40 77, e-mail: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl
Zdzisław Świątek tel. 16 624 46 12, e-mail: zdzislaw.swiatek@pwste.edu.pl
Mariola Tabin, tel. 16 624 46 14, e-mail: mariola.tabin@pwste.edu.pl
7. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
8. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie dotyczy dokumentów
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą – 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę wg wzoru Formularza ofertowo-cenowego stanowiącego
Załącznik nr 1.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast
dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
4. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu
wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian.
6. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia wg Załącznika 5 oraz 6 do SIWZ.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
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Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę, oświadczenia składane są w oryginale.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
11. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana:
9.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,
Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
i oznaczona nazwą:
OFERTA PRZETARGOWA NA:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz
świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE
w Jarosławiu” DAG/PN/15/18

13.
14.

15.

16.
17.
18.

z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed dniem 29.11.2018 r. godz. 12:15
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty
winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu
zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie
oferty”.
Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny stanowić oddzielną część oferty, opisana
w sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
9) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty
należy
składać
w
siedzibie
Zamawiającego:
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, budynek Rektoratu
Kancelaria pokój 1
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2018 r. o godzinie 12:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018 r. o godzinie 12:15, w pokoju nr 6, budynek Rektoratu
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie zastosowanie mają zapisy art. 84 ust 2
ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności może
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia
umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w pkt 8 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp
Załącznik nr 7 do SIWZ.
XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji.
2. Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę powinny uwzględniać zysk wykonawcy oraz wszystkie inne
koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej
Specyfikacji, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej.
3. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą
w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
4. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji
umowy niezmienne.
5. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.
2.

Kryteria oceny ofert – cena 100%
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. W pozostałych
przypadkach liczba punktów będzie obliczana wg poniższego wzoru:
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Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert
Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = ------------------------------------------------------------------ x 100
Cena oferty badanej
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość
punktów.
4. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1.
9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania.
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.

XV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania
umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy
zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy pomiędzy
wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
3. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy,
uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
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4. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia.
XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII.
WYKONANIE CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PEŁNOMOCNICTWA
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postepowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
 Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy kompleksowej
energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej,
 Składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży
energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii
elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii
elektrycznej,
 Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach
dotychczas obowiązującej umowy, tj. w szczególności uzyskania, ustalenia treści przedłożenia
Zamawiającemu do podpisania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem pozytywnego
rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego
4) opisu przedmiotu zamówienia
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Skarga do sądu – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. 198a do 198g ustawy Pzp.
1.
2.
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XIX.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołuje się,
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub sam wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania.
4. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa (wg Załącznika nr 4
do SIWZ) do:
1) zgłoszenia w imieniu zamawiającego (odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD,
2) reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy,
3) złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych
w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie
do zmiany odbiorcy.
Bez względu na sposób zawarcia umowy dystrybucyjnej koszty wynikające ze świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru ponoszą poszczególni odbiorcy
energii elektrycznej.
5. Wraz z umową zamawiający przekaże wykonawcy dokumenty rejestrowe (kserokopie) zamawiającego,
decyzja o nadaniu nr NIP i Regon oraz dokumenty potwierdzające umocowanie.
6. Wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy:
- Nazwa punktu poboru
- Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu/działki, kod pocztowy)
- Numer PPE
- Parametry dystrybucyjne (moc umowna, grupa taryfowa)
- Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy [MWh]
- Nabywca (nazwa, adres, NIP)
- Odbiorca (nazwa, adres)
- Dane do przesyłania faktur
- Operator Systemu Dystrybucyjnego
- Obecny sprzedawca
- Zmiana sprzedawcy (pierwsza/kolejna)
- Okres dostaw (od - do)
przekazane zostaną w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej na wskazany przez wykonawcę adres
e-mail.
Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia umowy (do OSD) wyłącznie w oparciu o dane przekazane
przez zamawiającego. Skutki zgłoszenia innych danych, niż opisane w zdaniu pierwszym, obciążą
wykonawcę.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
8. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.
9. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.2017.459), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych - oferta musi obejmować całość
zamówienia.
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11. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust.1
ustawy Pzp.).
14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
15. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
17. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
19. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy.
20. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty
przygotowania oferty.
22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
24. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
1) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-9
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierz powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem
na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
XX.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia
właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać
informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE w Jarosławiu.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwste.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
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4.

5.

6.

7.

8.

energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE
w Jarosławiu w trybie przetargu nieograniczonego
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.),
posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie
o przysługujących uprawnieniach,
 prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora
są nieprawidłowe lub niekompletne,
 usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e
RODO (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny interes wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych),
 prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego
państwa członkowskiego UE,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO)
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa (Ustawa
Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.), związane z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego,
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
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Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Formularz ofertowo-cenowy
Szczegółowy wykaz obiektów-punktów poboru wraz z wykazem grup taryfowych, mocy umownej
oraz szacunkowego zużycia
Wykaz zawartych umów
Pełnomocnictwo
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Istotne postanowienia umowy
Oświadczenie posiadania umowy
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